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  :المذاهب األدبية 
  

ت الرومنسية م، قام19م وأوائل القرن18في أواخر القرن( : أقدم الموضوع 

على أنقاض الكالسيكية، في انجلترا أوال، ثم في ألمانيا وفرنسا، ثم في اسبانيا 

وقاد الرومنسيون مع طبقتهم الوسطى .وقامت على التيار العاطفي . وايطاليا

وكان األدب تمهيدا للثورة ومصاحبا لها، .معركة التحرير ضد األرستقراطيين

ومن الناحية الفنية،فقد اخترعوا قوالب . ةعن حرية وإيمان برسالته اإلنساني

فنية تالئم مقاصدهم، مثل القصة التاريخية، وفي المسرحية خلطوا المأساة 

وقد نهض الشعر الغنائي نهضة . والملهاة فيما يسمى الدراما الرومنسية

 برز مذهب الواقعية في القصة  م19 القرن  منتصفخاللو. عظيمة بفضلهم

ابه إلى التأليف على حسب الملحوظات الدقيقة لما ودعا أصح. والمسرحية

ويأخذ . يحيط بالكاتب من مظاهر طبيعية وإنسانية بعد الدراسة الواقعية لها

الواقعيون شخصياتهم األدبية إما من الطبقة الوسطى في آفاتها التي تهدد 

المجتمع باالنحالل ، وإما من العمال فيما يعانون من حيف وما ينشدون من 

. وال يحبون المبالغة في العناية باألسلوب، ألنه وسيلة ال غاية. فإنصا

. واألهمية كلها للمنطق ، وللطريقة التي تسود ترتيب األحداث والتعبير عنها 

وبفضلهم تمت للقصة وللمسرحية نواحيهما العامة الفنية كما استقرت في 

  ). اآلداب الحديثة جميعها 

   ـبتصرف  ـ371 /353 ص. )قارن  األدب الم(محمد غنيمي هالل / د

  : المطلوب 

أحرر مقالة أدبية، أوازن فيها بين المذهبين، موضحا عوامل نشأتهما وأهم 

  .أسسهما الفنية ، وتأثيرهما في األدب العربي 
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  : أصمم الموضوع 
  

  

المذاهب األدبية السائدة قبل الرومنسية والواقعية ، وبعض :    أ ـ المقدمة 

   .  مميزاتها الفنية

    :التحرير    ب ـ

  :  ـ  عوامل نشأة المذهبين 1         

  .           ـ  العامل االقتصادي واالجتماعي 

  .           ـ  العامل الفكري واألدبي 

  .             ـ  العامل السياسي 

  :  ـ  أسسهما الفنية 2        

  . عليها            ـ  المبادئ الفكرية والنفسية التي ارتكزا 

  .             ـ  القواعد الفنية التي تبنياها 

  .            ـ  القيم التي دافعا عنها ، والتي حارباها 

  .            ـ  األجناس األدبية التي اتخذاها وسيلة لصياغة األفكار 

  :  ـ  تأثيرهما في أألدب األوربي 3        

            ـ   المجال الذي أثرا فيه  

  .           ـ  مدى دوام أثرهما في هذا األدب 

  :  ـ   تأثيرهما في األدب العربي 4       

  .          ـ  عوامل تأثر األدباء العرب بالمذهبين 

  .           ـ  الفنون التي تأثرت بهما 

  .           ـ  مدى دوام هذا التأثر وجوانبه 

  ي األدب العربي والسبب ؟          ـ  أي المذهبين أكثر رسوخا ف

 .  تلخيص ما جاء في المقال بأسلوب مغاير:ب ـ  الخاتمة 
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:تقييم الوحدة   
  :أصمم الموضوع 

  : النص 

قد كانت الرواية ملحمة برجوازية في زمن تصاعد البرجوازية، (      أ ـ 

ولكن أنتم ترون أن البرجوازية العربية لم تستطع أن تكون أو تتـشكل كما 

أوروبا، بمعنى أنها لم تمتلك ذاتها ولم تحقق هذه النقلة تشكلت البرجوازية في 

كانت برجوازية هجينة . إلى األمام في زمن صعودها أي لم تصعد ما يكفي
وسرعان ما تهاوت بعد الحرب العالمية الثانية ألن بعضها بلغت للحكم وأظهرت 

 ونضاالتنا لذلك مشاكلنا نحن.أنّها عاجزة على أن تمضي بنا في المسيرة إلى األمام

تقوم مقام البرجوازية في أن تكون هي ملحمة الرواية العربية الن البرجوازية 

العربية لم تستطع الصعود كما صعدت البرجوازية التقدمية، وأنتم تعلمون أن هذا 

    ). عليها في حين صعودها وليس في حين تقهقرها ) لوكاتش ( الوصف أطلقه 

   )). 291 ، ص 1983 / 78/ ، الثقافة عحنا مينا(( 

فالقصة الجزائرية أقامت صرحها على ركائز الواقعية، التي هي من  ( ب ـ    

  ...) .معطيات الواقع الجزائري المصطخب بصراعات تخفى وتظهر

   . 242                   مصطفى بلمشري ـ المرجع السابق ـ ص 
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  :  األسئلة 
  

  .  لناقصة المستعملةأستخرج من النصين األفعال اللفيفة وا ـ  1

في المضارع المجزوم، مع الضمائر ) خَِفي، و تهاوى (  ـ  أصرف 2 

  ).    هو، هما، هم ، هي ، هن ، أنتَ ، أنِت ، أنتما، أنتن ، أنا (

  . في المضارع المنصوب مع الضمائر نفسها) مضى، وشى( ـ أصرف 3 

 4 ن فيها قيمة القصة في الرقيبالوعي، والشهادة على  ـ أكتُب فقرة أبي

  .الوضع االجتماعي، محاوال توظيف ما درسته من األفعال المعتلة

  

  :أصحح منجزاتي 
  

   :  اإلجابة 

فعل مزيد ، وهو  ) تهاوى(  يوجد فعل واحد األفعال اللفيفة ؛ ـ  1   ج 

  . من اللفيف المقرون ، حذفت المه التصاله بتاء التأنيث 

و ) الكافي(في كلمة  ) كفى(  في النص األول :األفعال الناقصة            

  ) . الخفية(في كلمة  ) خَِفي(وفي النص الثاني ). تمضي( في كلمة ) مضى(

  ) : خفي ، تهاوى (  ـ  تصريف الفعلين 2   ج 

    هـن    هـي    هـم    هـما    هـو

   لم يخفـْين   لم تخـف   لم يخفـووا   لم يخفـيا   لم يخف

  لم يتهاوْيـن    لم تـتهاو   لم يتهاووا  اويا لم يته   لم يتهاو

    أنـا    أنـتن    أنـتمـا    أنـِت    أنـتَ

   لم أخـف   لم تخفـْين   لم تخفـيا   لم تخفـي   لم تخـف

   لم أتهـاو   لم تتهاوْيـن   لم تتهاويا   لم تـتهاوي   لم تـتهاو
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  ) :مضى ، وشى (  ـ  تصريف الفعلين 3ج 

    هـن    هـي    هـم    هـما    هـو

   لن يمضين   لن تمضي   لن يمضوا   لن يمضيا    لن يمضي

   لن يشيـن   لن تـشي   لن يـشوا   لن يشـيا   لن يـشي

    أنـا    أنـتن    أنـتمـا    أنـِت    أنـتَ

   لن أمضي   لن تمضين   لن تمضيـا   لن تمـضي   لن تمضي

   لن أشـي   لن تـشين   لن تـشـيا   لن تـشي   لن تـشي
     

  :  ـ كتابة الفقرة 4ج 

       األديب فرد من أفراد الشعب، قد يعيش في أسرة ميسورة الحال، وقد 

إال أن ثقافته وموهبته تسلحانه ببصر ينفذ . ينشأ في أسرة رقيقة الحال فقيرة

إلى أبعد من محيط مجتمعه الصغير، فتفتحان له اآلفاق ليرى بنظرة أعمق 

 ما تدفعه موهبته، ويحرضه ضميره إلى تقصي وغالبا.وأوسع مجتمعه الكبير

. أعماق هذا المجتمع، ومعاناة هذا الشعب الذي يحيا معه ويبادله منافع الحياة 

فيتألم آلالمه ، ويزهى بأفراحه، ويصوغ ذلك االنفعال في إبداعاته المتنوعة ، 

وخاصة القصة ، ألن هذا الجنس األدبي يوفّر له الوسيلة المثلى لعرض 

ص كما يراهم ويتأثر بهمومهم، ويحملهما أفكاره وفلسفته في الحياة، الشخو

ويجلي مكامن  نفسه وعمق تفكيره للناس، ويصيح بصوت عال بما يمور في 

ويقدم ما يراه مناسبا لتوعية هؤالء . أعماق هذا الشعب من آالم وآهات وآمال

مكّنه من والقصة بذلك ت. األفراد الذين يحيطون به ومواساتهم في محنهم

تدوين ما يحدث في محيطه الكبير، ويشهد بهذه الوسيلة الفنية عن وقوع تلك 

وبعد أن يطوي الزمان تلك الوقائع بين ستائر . األحداث لشعبه وأمته، فيخلدها

األيام، وينسى اإلنسان طغيانه، وينسى اآلخر ما لقيه من عذاب، بعد أن 
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ة الملتزمة بما تحويه من تستوي حياته، أو تنقضي أوجاعه، تنتفض القص

فالقصة تكشف . مضامين ووقائع، فتذكّر ذلك بأفعاله وتنبه هذا إلى معاناته

أعماق المجتمع،وتبين أبعاد التصرفات وحقائقها التي تخفى عن العين العادية، 

وتوضح خفايا الوقائع للناس، باإلضافة إلى تخليدها، فتنبه الضمائر، وتفشي 

ية للناس ، ليحتاطوا لحياتهم ويتحملوا مسؤولياتهم اإلنسانية حقائق الواقع الخف

وبذلك تؤدي القصة مهمة نبيلة عظيمة ، ال يمكن ألي مجتمع أن . والتاريخية

  .   يستغني عن خدماتها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


